gazdaság

Energeti kai tan úsítvány
t

Aki íngatlgnt vúsúrol,gnnak szúmos szempontot

kell

figyelenbe vennie: az épüIet

elhelyezését, a kiirnyezet mínőságét, a megkiizelítésvagy a parkolús lehetőségét,
a megfelelő méretíÍalopteriiletet és a hasznáthatosőgot, valamint természetesen

az épüIet tetszetiÍsségét'"Mindezek mellett a lakasvasúrló, lakúsbérlő szúmúra
egyardnt fontos, hogy tisztaban legyen g lakas energetíkai tulajdonsúgoival,

hiszen ez nagyban befolyasolja a lakas fenntartasi költségét.
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únius végénmegjelent az épűletek enersetikai jellemzóinek tanúsításáról szÓ1ó kormányrendeletl.
A jogszabáh' európal uniÓs kötelezettség
alapján készült, és más jogszabályokka1
eg,vütt azt a célt szo1gá1ja, hogy az épttletek kevesebb energiát fogyasszanak.
Ennek eléréséhezaz energetikai tanírsítvány egy eszköz, amely a lakás energeti'
kai tr_rlajdonsá gairől ttrjékclztat, va1amint
'javas1atot Íesz az energiamegtakarítás

tant for the buyer or the tenant alike

1ehetőségeire.

to have some information about the

KateEóriák

it

A tanúSítvány megmutatja,

to
as

location, environment, accessibitity.

parking facitities, appropriatesized
basic area and usabitity; furthermore,

of

course, the aesthetic features
of the building are also important.
Besides all these factors, it is impor-

energetic features of the flat, because

rr-rilyen szin-

Ííiaz adott épiilet energiafogyasztírsa'
A skála a legkedvezóbb ,.A+'' kategÓríátó1 a legkedvezőtlenebb
kategóriáig
'.I''
terjed. A ,,C" a mindenkori energetikai
kör..etelményszlntnek éppen megleleló

épületet vagy lakást je1enti. A skála
a háztartási gépek energiaÍogyasztását
jelzó címkérehasonlít. A tanilrsítvány

ber'ezetésétól is azt r.árják _ mint an'ri a

háztrnj.i gcpck ctetcl.cn Illár megtörtént _. hogl- az alacsonr- errereiafogr-asz-

tás értékkér'á1jon. és ez r"ilegielenjer-i
az ingatlanok irrában is. Fon:o: lé>zét
képezi a tanúsító szakember j:.r'rsl-r:".
amelyben az energiatudatos irasz::..Iatra ad tanácsot és eg1.ben rámuie: ;
lakás energetikai szempontból gl-enge
pontjaira. Nem mindegy, mill:en 601tési munkát végeznek egy éptiletben.

can have a great influence on the

operating expenses.

l.lol kötelező?
Bárkí készíttethet energetikai tanúsítván1t az éptiletére vagy a lakására, de
elsósorban új épületek építésekor,vala-

mint 1akás elaclásakor, illetve bérbeadásakor szükséges a tanúsítás. Eladáskor és
bérbeadáskor csak 2072. január elsejétő1

kötelező. Nem sztikséges tanúsítvány:
üdtiló. ideiglenes létesítmény.mííemlék
és helr'i r'éclelem alan álló éprilet eseté'
1_.el. Lqr-anrkkor Licitilóépr_ilet ]ekóhlzzli
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lajdonost dÖntésében,hogy a legkisebb

n-regoszlil a ]ekók kozön. és a tanúsín'ánr
az egész épületre r-onatkozóan tana1maz

megtakarítást eredményezh et, v áltozaÍlan komlortérzet me11ett.
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Panelfetújítás a Fehérvári úton. je[entősen növeLi
a lakások értékét

\

jör óben

á11:rnr-r

támogatásoknál páIyáza-

:i icltetel iesz a ianítsítvány bemutatása és
:.z épület energetlkai minóségének jzrvítá-

A szakember Íapasztalata segítheti a turáfordítás mellett a legjobban megtérüljön az energiamegtakaritást célző
korszeríísítés.Gyakran pedig a tudatos
lakás- vagy épülethaszná1at is mérhető

bautrend

ffi EI,IEBGY CERTTNTATE
lf we buy a property, we need
consider a lot of factors, such

nnúsl:ís il.ásonkénti

költ_séee

korszerűsítési jar a_slatokat- r1lamr rulajdo-

nú' hatóságoknak otthont acló épületek
esetében is kötelezó tanúsín-:.rnrt készíttetni abban az esetben. ha az épület hasz-

nos alaptenilete n'reghaladja az 1000

m']-t.

sa:' Ez utóbbi eddig is fontos e1várás volt
a paneles páIyázatoknáI, azonban változatlanul lehetséges 1esz több titemben
e1r égezni a követelményeknek megfelelő
energetikai korszerűsítést.

Ú; cpttcso ingatlan esetében

A

tanúsításegyszenisített eljárásban törA kivitelezési tervdokumentációnak mindig része az épr'i1etre r'onatkozó energetikai számitás. Amennyiben

ténik majd.

gazdasás
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;,l6y51I-E Az INGATIIH ÉnrÉrÉr
Az ENERGETIKru uNÚsÍwÁuyr
önmagában nem növeli az ingatlan értékét,vagy tatán nem minden esetben.
Ha a tanúsítvány értéketéseszerint az épütet vagy a takás energetikai szempontbót gyenge minőségű, netán rossz, meg kell fontolni a szakember taná-

csát és korszerűsitésbe kell fogni. Ha azonban az átlagosnál jobb minóségrőt
tanúskodik a papír, akkor biztos lehet abban a takó, hogy nem ájul el a januári
fűtésszámta táttán és így az ingatlan értékeis egyik piltanatról a másikra megnő.
Fontos hangsúlyozni, hogy mindenki tehet azért, hogy a lakása, háza kevesebb
energiát fogyasszon. Elóször a beruházást nem igénylő, takarékos használatra
vonatkozó tanácsokat célszeríimegfogadni: kikapcsolni a készenlétben áttó tévét, számítógépet, szabályozni a fűtést, tudatosan szetlőztetni, nyáron külső árnyékotóval védeni a túlzott felmelegedéstől a lakószobákat. Akik megfogadják
a tanácsokat, a megmaradt pénzüket kis energiafogyasztású berendezésekre
fordíthatják. Ezt követheti az energiamegtakarítást eredményező korszerúsítés.
A végeredménypedig remélhetőleg az ingatlan értékéneknövekedése [esz.

és mclegr'íz-ellátású lakás tanÚsítványa
renclelkezésrc á1l. Ekkor csak az cset'
1egcs kiilönbségcket ke11 számításlla
venni (példáu]. ha kicserélték.az adakokat), Ha nem állnak rcnclelkezésre .az
éptilct ten'ei' a tanírsítónak a helyszínen
,l méreteket t'el kell mÓrnie és a szerl<tlzctcket. l_alar-tlint az épti1etgépószeti berendezések aclatait bc kell azonosítania.
A tanúsítás soritn zl'z e ncrgetikai tervezéshez has<lnló szárnítással lehet az épület
energetikai jel1emzóit rnegállapítani és a

követelményekkcl összehasclnlítani.

Mérés
Létezik o1yan rrródszer,

amelyben
kÖvetkcéptilctek energetík2li tu1ai-

a méfi energlatbgyasztásából
ztetnck az

donságaila. Ez elsósorban nagy alap'
tertiletű középtiletek csetében aclhaI
hasznos információt, h:r hasonló rencle1tetésÍíéptiletek fogyasztási adataiva1 rjsszehast;nlítjírk' Elsósrlrban önkol'mánr'zatok számára hirdettÓk rncg
azÍ az eorópai pr'ogramot, amelybcn a
részt r'cvók számira renclclkezésre áll
i1yen szofiver és az értékeléshezsztikséges adatbázis. A plogr'amban ma
ÉayaÍorszígiönkorr'nányzatok is részt
vesznek. (Bővebbet olr,ashatnak erról

-*
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n-ns'.displar'-campaign.org honla) Tcr'rttésZetesen a kéttélepapír
ncl1l ÓssZch11srln1ítható. és a szllrlrlírk
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rnűszaki jellemzói sem tér'nek el a szírnrítás
során figyclembe vett aciatoktól, és minclezeket igazo1ja a f'elelós műszaki vezetó.

akkor a tanúrsító könnyen megállapíthatja
az épület energetikai besorolását' Al"renynylben az éptiletben a ten-hcz képest megr,áliozott r'a]ami]yen 1én1,g965 jellernzíí.úgy

az igltzoló szárnítást úrjr'a el ke1l r-égezni'
Áz ítj szimítíts pcdig nlár a tanúsín'ány
alapja lehet. Kellemetlen heltzetbe kerül-

het az épínető, ha az épillet 1énycgesen
ehér az' engcclÓlyezettól

zékéllcit1r ctt t:inlisítok l égezhetnek.
Szín'ios tanfolr'arlr készítíte1 a tanúsítólkat a k:rmarai r'izsgírra' Rár egr_szerűbll
tanúsításiesetckben a szán-rítások számítógép nélktil is eli,égezhetók.

c1e

szottver is elérhetó. A tanúsítílsköltsége a taní1sításra fordított rnr-rnkaiclíítíjl
és a tanúsítási f'eladattíll ftigg. Az ener.-

gctikai tanírsítvány készíttetésének
költsége magánszenélyek esetében az
ingatlan e1adásakor elismert koltségnek
számít, cégek esetében peclig az' adőalapot csökke ntő tény ező.

és nem lelret bizo-

soLTÉSz ILoNA

hogy az az energetíkai kör'etein_rénycknek3 megfelel. Ilyenkor az építéstigvi
rr'vítani,

o

k l e tle

les építés zmérnö

k

hatóság az új épir1et utólagos hószigete1ését

Szabályozható

fűtés. Az egyik e|só iépés

is elóírhatja a 1rasználatbar.éte1nél'

1

Az épütetek eneÍgetjkai jetLemzóinek tanúsításárót 5Zóló

Régítakás

'?

Az épi]|etek energetikaj jeltemzőjnek javítását cétzó kor

Ú 6/20a8. (uI. 30') koÍmányrendelet

mányzati intézkedésekről szóLó 201B/2oo8. (VI. 3o') kor

máiyhatározat
MeglÓr'ő épületck esetében is alkalmazr Az épi]ietek energetikai
hatÓ eg)rszeÍűsített tanúsításteliárás,
szóló 1/2a06. (V. 24') TN!1
ha már liasonló rnéretű. alakÍl. iÍítésÍí elójlt kóVeteLnénVeknek

jeLLemzóinek

meghatározásáról

rendeLet 1. 5zámú me[LékLetében
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